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Orientering i bruk av dommere
I alle kamper som spilles i regi av Stavanger hockey ønsker man i dag å bruke dommere i
henhold til kursstigen til Norges ishockeyforbund. Dommerstigen ser i dag slik ut:
1. Klubbdommer
2. Kretsdommer
3. Forbundsdommeraspirant
4. Forbundsdommer
5. Toppdommer bredde
6. Toppdommer elite
Hvem som dømmer hvilke kamper bestemmes av følgende personer:
 Fra U18 til 1.divisjon settes opp av ansvarlig for oppsett i Norges ishockeyforbund.
 Seriene fra U14 til U16 og 3.divisjon settes opp av regionsansvarlig i Rogaland
ishockeykrets.
 Seriene fra U13 og nedover settes opp av dommeransvarlig i klubben.
Hvilke dommere din serie får bestemmes av nivået og alderen på spillerne i serien som
spilles:
 I serier fra U13 og opp så brukes dommere som er kretsdommere og oppover. I spesielle
tilfeller kan klubbdommere brukes i disse seriene også.
 For U11 serien brukes klubbdommere som har tatt dommerkurs og dømt litt.
 Fra U7-U10 brukes klubbdommere som ikke har dømt så mye eller er helt ferske.

Vi gjør det slik for å få matche alle dommere på forskjellige nivåer og for å forsøke å ikke
bruke foreldre eller lagledere som dommere. Det er spesielt to punkter som er viktige å
huske på:
 Støtt alltid klubbens dommere foran klubbens medlemmer og andre klubber. Skjer det
noen episoder ol under kamper som dere mener er viktige, så send en rapport til
dommeransvarlig i klubben/undertegnede, og jeg følger opp saken med den dommeren
det gjelder, og setter eventuelt inn tiltak. Ta med andre ord ikke saken i egne hender.
Det er hyggelig med positive tilbakemelding



Dere får de dommerne dere får til kamper. På liten bane kommer det 1 dommer per
bane, på stor bane er det stort sett to dommere, men pga nivåutviklingen i seriene til
U12 og U13 kan det hende at det blir satt opp tre dommere på noen av kampene.

Når det gjelder dommeroppsett så har Norges ishockeyforbund endret system til TA
(Turneringsadmin). I alle kamper, som bruker dette systemet (U11-1.divisjon), skal
dommerne ligge inne slik at lagleder kan gå inn å sjekke hvem som skal dømme deres
kamper. For seriene U7-U10 skal oppsettet sendes på mail til turneringsansvarlig på laget
som arrangerer.
Dommerregninger:
 Klubben dekker dommerutgifter til seriespill (krets- og forbundsserier). For turneringer
(f.eks. SOC) er det arrangøren som dekker dommerutgiftene.
 Det er dommers ansvar å levere korrekt utfylt dommerregning. Det skader imidlertid ikke
å ha et par liggende for sikkerhetsskyld.
 Lagleder, eller annen ansvarlig på arrangerende lag, skal kontrollere den enkelte regning,
signere denne og betale dommerregningen. Betaling skal skje første virkedag etter
mottatt dommerregning. For å få refundert dommerutgiftene fra klubben fyller man ut
refusjonsskjema og sender dette inn sammen med alle aktuelle dommerregninger til
ihkstavanger@ebilag.com. Dette skal samles i en pdf-fil før innsending.
 I seriespill fom U11 og eldre, forholder man seg til takstene som er oppgitt på
dommerregningen. Ved seriespill U8 – U10 forholder man seg til en takst på 160,- timen
da kampene her er av en annen karakter. For andre turneringer tar man kontakt med
dommeransvarlig i klubben i god tid før turneringen for å finne en passende takst. Har
man spørsmål angående punkter på dommerregningen tar man også kontakt med
dommeransvarlig.
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